
De jaarrekening

Webinar 2



Wat is de jaarrekening?

Onderdelen:
 Balans
 Resultatenrekening
 Toelichting

Terugvinden op nbb.be
 Balanscentrale Raadplegen - CONSULT



Niet vergeten: de eerste pagina’s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Mauris eu tincidunt nibh, non egestas odio. Sed facilisis
sapien eu nunc posuere, eu viverra augue scelerisque. 

Nulla fermentum, ex vel tempor varius, ligula lorem 
blandit neque, ut egestas felis metus at ante. 
Suspendisse non purus eu sem blandit vehicula. 
Pellentesque euismod velit in libero volutpat, vitae 
fermentum metus iaculis. Donec molestie nunc ut
lorem scelerisque sagittis. Donec aliquet tincidunt
tellus molestie posuere. Nam varius ante sapien, vitae 
ornare mi convallis at.



Niet vergeten: de eerste pagina’s



Structuur balans en resultatenrekening

Ondernemingsnummer
Paginanummer

Cijfers van dit 
boekjaar

Cijfers van vorig 
boekjaar

Elke post heeft een 
eigen code 
(= in heel België)

Meer uitleg terug te 
vinden in de 
toelichting



Balans



BALANS 
= FOTO



Balans

Activa

Oprichtingskosten

Vaste activa
 Immateriële vaste active
 Materiële vaste active
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen

Wat bezit de onderneming?
Hoe wordt het geld gebruikt?

Passiva

Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de verdeling

van het netto-actief

Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
 Voorzieningen voor risico’s en kosten
 Uitgestelde belastingen

Schulden
 Schulden op meer dan één jaar
 Schulden op ten hoogste één jaar
 Overlopende rekeningen

Vanwaar komt het geld?



Activa



Activa
Wat bezit de onderneming?

Activa

Oprichtingskosten

Vaste activa
 Immateriële vaste active
 Materiële vaste active
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen

Heel vast

Heel 
vlottend



Wat bezit PINKWHEELS?

Activa

Oprichtingskosten

Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen



Oprichtingskosten



Oprichtingskosten

Kosten om een
bedrijf op te
richten, bij uitgifte
leningen, nieuwe
activiteiten of 
herstructureringen

Notariskosten

Drukken aandelen/ 
obligaties

Publicatie Belgisch
Staatsblad

Inschrijving Kamer van 
Koophandel
…

Activa – Oprichtingskosten



Vaste activa



Wat bezit PINKWHEELS?

Activa

Oprichtingskosten

Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen



Immateriële vaste activa

Duurzame, maar 
weinig tastbare
bezittingen van 

mijn bedrijf

Licenties en merken

Octrooien en
patenten

Goodwill
= Meerprijs bij
overname

Activa – Vaste activa



Wat bezit PINKWHEELS?

Activa

Oprichtingskosten

Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen



Materiële vaste activa

Duurzame en
tastbare
bezittingen van 
mijn bedrijf

Grond en fabriek

Machines

Meubels en
wagenpark

Leasing

Overige
 wat?

Activa – Vaste activa



Materiële vaste activa
Investeringen

Durf zoeken!

Toelichting
 Sectie 6.3.1.: ‘Staat van de materiële vaste activa’
 Post 816
 Verschillende pagina’s per soort vaste activa

Activa – Vaste activa



Durf vragen!

 Welke investeringen zijn er dit boekjaar 
gebeurd?

 Welke investeringen zijn er gepland in de 
toekomst?

Tip!
Kijk ook eens na wat je hierover terugvindt in 
de basisinformatie en het jaarverslag aan de 
aandeelhouders!

Activa – Vaste activa



Wat bezit PINKWHEELS?

Activa

Oprichtingskosten

Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen



Financiële vaste activa

Aandelen in 
bedrijven waarmee
men een duurzame
band onderhoudt

Verbonden ondernemingen
(> 50 % aandelen)

Deelnemingsverhoudingen
(10 % - 50 % aandelen)

Andere financiële vaste activa
(< 10 % aandelen)

Activa – Vaste activa



Vlottende activa



Wat bezit PINKWHEELS?

Activa

Oprichtingskosten

Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen



Vlottende activa

 Blijven maar korte tijd in de 
onderneming 

 Evolueren en veranderen voortdurend 
(‘vlottend’)  

 Snel omzetbaar in geld 

Activa – Vlottende activa



Vorderingen

Dit zijn bedragen die je nog tegoed hebt.

Onderscheid:
 op basis van wie je geld tegoed hebt 
 op basis van termijn (meer of minder dan 1 jaar)

Handels-
vorderingen

Geld tegoed van klanten

In ruil voor geleverde 

goederen/diensten

Factuur

Overige
vorderingen

Geld tegoed van andere 

actoren 

(bijv. overheid) 

Geen factuur!

Activa – Vlottende activa



Durf vragen!

 Hoe komt het dat de handelsvorderingen 
gestegen zijn? 

 Hoelang moet de onderneming gemiddeld 
wachten voor de klanten hun facturen 
betalen? 

 Kan dit sneller? En is er een plan om ze in 
de toekomst sneller te laten betalen?

 Hoeveel dagen klantenkrediet?

Activa – Vlottende activa



Voorraden en
bestellingen in uitvoering

Handelsgoederen
= goederen ingekocht om zonder bewerking/

na lichte bewerking te verkopen
Vooruitbetalingen
= voorschot voor voorraadinkopen 

Activa – Vlottende activa



Wat bezit PINKWHEELS?

Activa

Oprichtingskosten

Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen



Geldbeleggingen, liquide 
middelen en overlopende 
rekeningen

Geldbeleggingen
= beleggingen in aandelen (korte termijn) 

Liquide middelen
= geld op zichtrekening of cash

Overlopende rekeningen
= kosten of opbrengsten die je dit jaar al hebt, maar 

die eigenlijk met het volgende boekjaar te maken 
hebben 

Activa – Vlottende activa



Balans

Activa

Oprichtingskosten

Vaste activa
 Immateriële vaste active
 Materiële vaste active
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen

Wat bezit de onderneming?
Hoe wordt het geld gebruikt?

Passiva

Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de verdeling

van het netto-actief

Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
 Voorzieningen voor risico’s en kosten
 Uitgestelde belastingen

Schulden
 Schulden op meer dan één jaar
 Schulden op ten hoogste één jaar
 Overlopende rekeningen

Vanwaar komt het geld?



Passiva



Passiva

Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de verdeling

van het netto-actief

Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
 Voorzieningen voor risico’s en kosten
 Uitgestelde belastingen

Schulden
 Schulden op meer dan één jaar
 Schulden op ten hoogste één jaar
 Overlopende rekeningen

Passiva
Vanwaar komt het geld

Heel vast

Heel 
vlottend



Eigen vermogen



Passiva

Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de 

verdeling van het netto-actief

Voorzieningen en uitgestelde belastingen
 Voorzieningen voor risico’s en kosten
 Uitgestelde belastingen

Schulden
 Schulden op meer dan één jaar
 Schulden op ten hoogste één jaar
 Overlopende rekeningen

Vanwaar komt het geld van PINKWHEELS?



Eigen vermogen

Middelen Geld of
In natura
vb. gebouw

van eigenaars

van aandeelhouders

verdiend door activiteiten van de 
onderneming

= interne financiering van de onderneming

Passiva - Eigen vermogen



Eigen vermogen

Passiva - Eigen vermogen



Inbreng

Middelen om bedrijf op te starten
 Blijft meestal gelijk
 Uitz.: kapitaalsverhoging

(aandeelhouders brengen vers geld in)

Uitgiftepremies
 Premies of meerprijs betaald door 

aandeelhouders bij de uitgifte van 
nieuwe aandelen

Activa die meer waard zijn geworden dan 
hun boekwaarde, mogen in sommige 
gevallen verhoogd worden
 Balans in evenwicht te houden
 Passiefzijde verhogen via 

herwaarderingswaarde

Buiten kapitaal

Kapitaal

Herwaarderingsmeerwaarde

Passiva - Eigen vermogen



Reserves

Deel van de winst wordt opzijgezet voor 
onvoorziene omstandigheden of voor 
toekomstige investeringen 
Bijv.
 Brand
 Noodzakelijke investeringen

Wettelijke reserves:
5 % van de winst tot de reserve = 
10 % van geplaatst kapitaal

Goede huisvader

Passiva - Eigen vermogen



Overgedragen winst (verlies)

Passiva - Eigen vermogen



Overgedragen winst / verlies

Overgedragen winst 
 (deel van) winst die nog niet is 

uitgekeerd of nog niet bij de reserves
is gevoegd

Overgedragen verlies 
 verlies dat nog niet gecompenseerd 

werd door de winst, heffing op 
reserves of het kapitaal

 wordt afgetrokken van de winst op het 
volgend boekjaar of toegevoegd aan 
het verlies van het betroffen boekjaar

Passiva - Eigen vermogen



Kapitaalsubsidies

 Heeft te maken met investeringen in vaste activa 
 Overheid komt rechtstreeks tussen in de kostprijs van de investering

zelf (vs. rentesubsidies) 
 Bijv. De overheid komt tussen voor een vast bedrag in de kost van een 

nieuwe, milieuvriendelijke productiemachine 

Passiva - Eigen vermogen



Voorzieningen en 
uitgestelde 
belastingen



Passiva

Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de 

verdeling van het netto-actief

Voorzieningen en uitgestelde belastingen
 Voorzieningen voor risico’s en kosten
 Uitgestelde belastingen

Schulden
 Schulden op meer dan één jaar
 Schulden op ten hoogste één jaar
 Overlopende rekeningen

Vanwaar komt het geld van PINKWHEELS?



Voorzieningen en uitgestelde 
belastingen

Kan een knipperlicht zijn als dit stijgt!
Zeker overige risico’s en kosten.

Passiva – Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Durf vragen!

 Waarom zijn de voorzieningen voor risico’s 
en kosten toegenomen? 



Schulden



Schulden

Passiva



Resultatenrekening



RESULTATENREKENING 
= FILM



Resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten

- Bedrijfskosten

= Bedrijfsresultaat

Financiële opbrengsten

- Financiële kosten

= Financieel resultaat

Winst/verlies voor belastingen

- Belastingen

= Winst/verlies



Bedrijfsopbrengsten



Bedrijfsopbrengsten

Omzet
= totaalbedrag van verkoop
= prijs x verkochte hoeveelheid

Resultatenrekening - Bedrijfsopbrengsten



Durf vragen!

 Waarom is de omzet gestegen of gedaald?

 Wat zijn de toekomstverwachtingen?

 Hoe zit het met de omzet van het lopende 
boekjaar?

Resultatenrekening - Bedrijfsopbrengsten



Andere bedrijfsopbrengsten

Bijv.
 Subsidies en RSZ-verminderingen

Resultatenrekening - Bedrijfsopbrengsten

Durf vragen!

 Wat zijn de andere bedrijfsopbrengsten?
 Kunnen we een opsplitsing krijgen?

 Welke subsidies hebben we ontvangen?
 Over hoeveel geld gaat het?
 Wat zijn de voorwaarden?
 Waarvoor wordt het gebruikt?

Tip!
Kijk ook eens naar de basisinformatie sleutel 9 
(overheidshulp) en het Trillium!



Bedrijfskosten



Bedrijfskosten

Resultatenrekening - Bedrijfskosten



Diensten en diverse goederen

= Onkosten m.b.t. normale bedrijfsactiviteit
Bijv.
 Elektriciteit
 Verzekeringen
 Reclame
 Bureaumateriaal
 Water
 Huur

Maar ook:
 Onderaanneming
 Interimarbeid
 Zelfstandig kaderpersoneel 
 Zelfstandige zaakvoerders

Resultatenrekening - Bedrijfskosten



Durf vragen!

 Compleet overzicht van post 61

 Wat zijn de belangrijkste posten?

 Voor welke opdrachten zijn er 
onderaannemers? 

Resultatenrekening - Bedrijfskosten



Financiële 
opbrengsten en 

kosten



Financiële opbrengsten en kosten

Resultatenrekening



Resultaat



Resultaat

Resultatenrekening – Winst/verlies



Wat gebeurt er met het resultaat?

Resultatenrekening – Winst/verlies



Wat gebeurt er met het resultaat?

De winst kan verdeeld worden in:

Reserves
De winst blijft in het bedrijf en 
wordt opzij gelegd als appeltje 
voor de dorst. 

Overgedragen winst
De winst blijft in het bedrijf, maar 
krijgt nog geen specifieke functie. 

Dividend
Een deel van de winst wordt uit het 
bedrijf gehaald en uitgekeerd aan 
de aandeelhouders.

Bezoldiging of tantièmes
Een deel van de winst wordt uit het 
bedrijf gehaald en uitgekeerd aan 
de bestuurders.

Gratificatie
Een deel van de winst wordt uit het 
bedrijf gehaald en uitgekeerd aan 
het personeel.

Resultatenrekening – Winst/verlies



Pauze!


